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UCZESTNICY: 

1. 
Imię ............................................................. 

Nazwisko ...................................................... 

Stanowisko ................................................... 
Telefon ......................................................... 

E-mail ........................................................... 
 

2. 

Imię ............................................................. 
Nazwisko ...................................................... 

Stanowisko ................................................... 
Telefon ......................................................... 

E-mail ........................................................... 

 
3. 

Imię ............................................................. 
Nazwisko ...................................................... 

Stanowisko ................................................... 
Telefon ......................................................... 

E-mail ........................................................... 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wniesienie 
pełnej opłaty na konto fundacji przed rozpoczęciem 
szkolenia. 
Fundacja nuclear.pl 
03-289 Warszawa, ul. Starej Gruszy 7a/10 
NIP: 5242902424, Regon: 386294910 
Wpłaty należy dokonać na konto: 
Nest Bank S.A 
63 1870 1045 2078 1068 7661 0001 
 
2. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy 
pomiędzy osobą zgłaszającą a Fundacją nuclear.pl na 
świadczenie usługi szkoleniowej. 
 
3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy 
pisemnej i jest możliwa do 14 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia po potwierdzeniu przez organizatora. 
 
4. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia naliczany jest pełny kosztami 
uczestnictwa. 
 
5. Brak wpłaty za udział, po wysłaniu formularza 
zgłoszeniowego, nie jest jednoznaczny z rezygnacją 
z uczestnictwa w szkoleniu 
 
9. Jeżeli zgłoszona osoba nie może uczestniczyć 
w wydarzeniu istnieje możliwość uczestnictwa innej osoby 
w miejsce już zgłoszonej. 
 
10. Fundacja Nuclear.pl zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. 
 
11. Wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na 
przetwarzanie przez Fundację Nuclear.pl danych zawartych 
w formularzu w celach marketingowych i organizacyjnych, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz na 
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych. 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Na szkolenie „PODSTAWY ENERGETYKI 
JĄDROWEJ dla firm biorących udział w projekcie 

polskiej energetyki jądrowej” 
 

27 kwietnia 2022 roku, godz. 9:00, on-line 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Firma 

.................................................................... 

.................................................................... 

Adres............................................................
.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

NIP:.............................................................. 

 
Osoba kontaktowa 

 
Imię ............................................................. 

Nazwisko ...................................................... 

Stanowisko ................................................... 
Telefon ......................................................... 

E-mail ........................................................... 
 

Fakturę za szkolenie należy przesłać: 
□ drogą elektroniczną …………………………………. 

□ w wersji papierowej pocztą 

 
Pieczątka i podpis: 

 
 

 

 
 

 
 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: 
nuclear@nuclear.pl 

Telefon: +48 602 361 509 
 

Koszt szkolenia: 
 

350 zł za pierwszą osobę 

280 zł za drugą i każdą kolejną osobę 
 
Dla członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony 
Środowiska obowiązuje zniżka 20%. 
 
Termin płatności:7 dni od daty wystawienia faktury 

mailto:nuclear@nuclear.pl

